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В статье определена важность обеспечения психологического комфорта для гармонического развития одаренно-
го ребенка. Акцентировано внимание на том, что эта проблема требует согласования действий всех членов семьи. 
Воспитание одаренных детей невозможно без взаимопонимания и теплых отношений между членами семьи.
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мейные ценности, гармоническое развитие.

The article defines the importance of providing psychological comfort for the harmonious development of a gifted child. 
Attention is focused on the fact that this problem requires coordinating the actions of all family members. Education of gifted 
children is impossible without mutual understanding and warm relations between family members.

Key words: psychological comfort, gifted child, happy family, psychological climate, family values, harmonious 
development.
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Проблема реалізації обдарованості кожної осо-
бистості й оптимального розвитку людських здібнос-
тей, виявлення і підтримка талановитих дітей посідає 
особливе місце серед пріоритетних завдань сучасної 
педагогічної науки. Перед сучасними виховними за-
кладами і сім’єю постало завдання максимального 
розкриття та розвитку індивідуальності людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства на за-
садах виявлення її задатків, здібностей, обдарованос-
тей і талантів. Обдарована дитина – це дитина, яка 
вирізняється яскравими, очевидними, іноді визначни-
ми досягненнями, або має внутрішні задатки для та-
ких досягнень у певному виді діяльності. Досить ба-
гато в благополуччі й успішному розвитку обдарованої 
дитини залежить від батьків. Потрібно пам’ятати, що 
вона не лише обдарована і талановита, але перш за 
все – дитина, якій потрібні любов, захист, співчуття  
та піклування.

Будь-яка сім’я є особливою, життя в якій має свою 
специфіку. Люди, які її створюють, – індивідуальні  
та неповторні. Головне, що відрізняє сім’ї, – це харак-
тер атмосфери, яка панує в родині. Сімейний мікро-
клімат, психологічний комфорт, насамперед, охоплює 

ті моральні норми, відповідно до яких живе сім’я; ха-
рактер відносин між її членами (любов, взаємна по-
вага чи злість, нетерпимість), а також родинні тради-
ції. На жаль, не всі батьки можуть вчасно помічають 
обдарованість своєї дитини і створюють відповідні 
умови для її розвитку. Багато психологічних проблем 
обдарованих дітей зумовлені ставленням батьків до 
самого факту обдарованості їхньої дитини.

Аналіз взаємин батьків із обдарованими дітьми 
частково здійснений у працях авторів: К. Текекс,  
Г. Мелхорн, А. Міллер, О. Кульчицька, Н. Лейтес,  
О. Савенков, В. Юркевич, А. Баркан, Л. Кондратенко 
та ін. Більш повне висвітлення проблеми здійснено  
Н. Карпенко в роботі «Генезис розуміння батьками 
проявів дитячої обдарованості».

Метою цієї статті є окреслення важливості психо-
логічного комфорту родини для гармонійного розвит-
ку обдарованої дитини.

Важливо, щоб батьки чітко усвідомлювали, що 
правильне сімейне виховання є основою успішного 
розвитку їхньої дитини. Характерний для тієї чи ін-
шої сім’ї більш чи менш стійкий емоційний настрій 
прийнято називати психологічним кліматом (синонім 
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– психологічний комфорт, атмосфера). Він є наслід-
ком сімейної комунікації, тобто виникає в результаті 
комплексу настроїв членів сім’ї, їхніх душевних пере-
живань і хвилювань, ставлення одне до одного, інших 
людей, роботи, оточуючих, суспільних подій. Отже, 
не лише особливості рольових та міжособистісних 
відносин членів сім’ї відображаються на психічному 
її стані (мікрокліматі), а й він впливає на міжособис-
тісні стосунки її членів, їхнє світовідчуття, самооцін-
ку, саморегуляцію та життєздатність сімейного  
колективу загалом.

Мікроклімат сім’ї, її психологічний комфорт – це 
спосіб самопочуття, найбільш характерний для всіх 
членів родини. Необхідно розрізняти:

 – емоційно-комфортні сім’ї (де люди пережива-
ють відчуття захищеності, емоційний комфорт, гар-
монію);

 – тривожні сім’ї (їх мікроклімат – найчастіше 
віддзеркалює негативні характеристики спілкування 
батьків), сім’ї, яким властивий емоційно-психологіч-
ний дискомфорт і нервово-психічне напруження. 

Такий мікроклімат зазвичай характерний для  
проблемних сімей, яким притаманне малоефективне, 
неадекватне спілкування між членами родини. Пове-
дінка дорослих, їх бурхливі реакції на оточуючих чи 
повсякденні ситуації, – усе це дзеркально відтво- 
рюється на стилі спілкування їх дітей з іншими та 
формує у них подібний тип поведінки [4].

Психологічний клімат, комфорт – не стале понят-
тя. Його творять члени кожної сім’ї, і саме від їхніх 
зусиль залежить, яким він буде. Вміння і бажання ро-
зуміти одне одного, задовольняти потребу партнера в 
рівноправ’ї, підтримувати уявлення членів родини 
про сімейні ролі – це складові психологічного ком-
форту. Ознаками психологічного комфорту є: згурто-
ваність, подружня сумісність, можливість всебічного, 
гармонійного розвитку особистості кожного члена 
родини, висока доброзичлива вимогливість одне до 
одного і до себе самого, почуття захищеності та емо-
ційної задоволеності, висока внутрішня дисципліно-
ваність, принциповість, відповідальність, бажання й 
уміння зрозуміти іншого, можливість вільно вислов-
лювати власну думку з будь-якого питання в прийнят-
ній для іншого формі, прагнення проводити вільний 
час разом (хай то буде домашній вечір у колі сім’ї чи 
подорож), уміння адекватно розподілити обов’язки, 
щоб усі були завантажені залежно від власних можли-
востей. Ознакою сприятливого психологічного кліма-
ту є також відкритість сім’ї, а саме: доброзичливі від-
носини з родичами, сусідами, друзями, знайомими. 
Найяскравіше психологічний комфорт виявляється в 
сумісності людей. Зовнішнім та об’єктивним показ-
ником сумісності є сам факт збереження сім’ї.  
Внутрішнім та суб’єктивним показником цього є від-
чуття у членів родини психологічного комфорту, на-
дійності, захищеності, задоволення від спілкування 
одне з одним.

Кожен із нас мріє про щасливу і гармонійну  
сім’ю. Проте на практиці побудувати такі відносини 

зазвичай не легко і, на жаль, вдається це далеко не 
всім. На нашу думку, варто формувати в суспільстві 
надзвичайно відповідальне ставлення до шлюбу. Та-
кож кожні мама й тато мають розуміти, що саме вони 
є прикладом для власних дітей, які щодня чують спіл-
кування між батьками, бачать їх ставлення одне до 
одного, усвідомлюють розподілення ролей і обов’язків 
у родині. Батьки мають бути прикладом для обдарова-
ної дитини у відносинах зі своїми батьками, навчати 
дитину чуйно ставитись до них, цінувати думку стар-
ших у родині. Тому саме від батьків значною мірою 
залежить, яку сім’ю створить у майбутньому дитина. 
Зрозуміло, що найсприятливіші умови для повноцін-
ного, гармонійного розвитку обдарованих дітей най-
більш ймовірно очікувати від повних сімей, де дорос-
лим вдалося побудувати стосунки на принципах 
взаємної поваги і терпимості, доброти і щедрості, щи-
росердя і відвертості. За умов неповної чи фор- 
мально повної сім’ї всю палітру такого ставлення  
важко досягнути.

Якщо змалечку обдаровану дитину виховувати в 
атмосфері любові та взаєморозуміння, то вона вирос-
те чуйною та доброзичливою інтелектуально багатою 
особистістю, яка досягне успіху в житті. Якщо ж 
батьки зривають на ній всі власні невдачі й подають 
приклад відносин, не гідних наслідування, то дитина 
зростає нечуйною, черствою, а іноді – жорстокою у 
ставленні до інших (тварин, рослин, людей), і пробле-
ма в розвитку не лише морально-ціннісної сфери осо-
бистості, а й емоційно вольової, пізнавальної. Сварки, 
роздратування «як іржа, роз’їдає» багато сімей, руй-
нує здоров’я як батьків, так і дітей, а іноді призводить 
і до розлучень. Став вже банальним вислів із відомого 
кінофільму: «щастя – це коли тебе розуміють».

Психологічний комфорт чинить сильний впливає 
на розвиток особистості обдарованої дитини. Психо-
логічна комфортність кожного члена родини може 
змінюватися з плином часу і залежить лише від лю-
дей, які створили сім’ю. Лише від їхніх зусиль зале-
жить чи буде сім’я благополучною, чи ні, і як довго 
зможе тривати щасливе сімейне життя. Для сім’ї, яка 
є психологічно комфортною для обдарованої дитини, 
властиві такі якості: згуртованість родини, відсут-
ність перешкод для розвитку особистості кожного 
члена сім’ї, доброзичливість один до одного, почуття 
захищеності всередині сім’ї, відповідальність і гор-
дість за те, що людина належить саме до цієї родини, 
любов, повага і довіра членів сім’ї один до одного. 
Визначальним показником психологічного комфорту 
в сім’ї є бажання її членів проводити час разом, у сі-
мейному колі відзначати свята, радіти життю разом і 
допомагати один одному. Важливо також, щоб в оселі 
у кожного із членів, а особливо, у обдарованої дитини 
є свій, хоча б невеличкий, особистий життєвий про-
стір – це необхідна умова психологічного комфорту. 
Робочий стіл тата і мами, де окрім них ніхто не хазяй-
нує, дитячий меблевий куточок чи кімната дитини з 
урахуванням її смаків та інтересів, дають змогу в  
родинному колективі, пов’язаними багатьма 
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обов’язками, здійснювати певну свободу, яка необхід-
на для гармонійного розвитку особистості. Особис-
тість кожного члена родини насичується радістю, ко-
ханням, світлом, красою, зростає вірою та знаннями 
про світ, в якому перебуває. Якщо людина вдячна 
життю за її уроки і подарунки, то це надає можливість 
всій сім’ї гармонійно насичуватись багатогранністю 
сімейного щастя.

Для забезпечення психологічного комфорту в 
сім’ї та успішного її функціонування важливим є те, 
як складаються взаємини і взаємодія принаймні у 
трьох складових: між самим подружжям, між батька-
ми й дітьми, між братами й сестрами (якщо в родині 
зростають двоє і більше дітей). Основним чинником, 
який зумовлює характер взаємин і взаємодії в усіх 
ланках сім’ї, є ставлення подружжя один до одного та 
їхні батьківські установки щодо дітей. Науковці вио-
кремлюють чотири типи ставлення: прийняття/не-
прийняття; взаємодія – уникнення контактів; визна-
ння свободи активності – надмірна опіка; повага до 
прав кожного в сім’ї – надмірна вимогливість. Пози-
тивні типи ставлення/прийняття, взаємодія, свобода 
активності, повага до прав кожного забезпечують 
партнерські відносини та егалітарний устрій життя 
сім’ї. Виникнення порушень у сімейних взаєминах за-
звичай можна пояснити наявністю значної дистанції 
між членами родини, пов’язаної з прагненням уник-
нути контакту, неприйняттям особистості партнера 
або надмірною емоційною зосередженістю на ньому, 
що виявляється в опіці, захисті, надмірній вимогли-
вості та спробі будь-що підігнати його під ідеальний 
образ чоловіка, дружини або дитини [2]. Необхідно 
згадати одну із ознак обдарованості – високу чутли-
вість, і зрештою – вразливість обдарованої дитини. 
Такі діти вимагають до себе уваги і визнання. Іноді 
конфлікт виникає через те, що ми неправильно розу-
міємо, а тому і неправильно оцінюємо мотиви пове-
дінки дитини в тій чи іншій ситуації. Тому не буде по-
милкою, якщо дорослі першими підуть на компроміс. 
Потрібно поважати точку зору дитини, ставитися до 
неї, як до дорослої. Батьки не мають критикувати не-
вдачі дитини і вимагати, аби щодня вона показувала 
високий результат. Потрібно дати їй зрозуміти, що 
успіхи й невдачі часто трапляються в житті.

Загальновідомо, що на першому місці по частоті 
захворювань є серцево-судинні. Якщо не джерелом, 
то пусковим механізмом є напружені моменти спілку-
вання – непорозуміння, скандали, сутички. З цими ж 
моментами пов’язана більшість неврозів – розлади 
настрою, самопочуття, працездатності обдарованої 
дитини без якихось органічних причин. Спираючись 
на вищевикладене ми дійшли висновку про те, що 
основою психологічного комфорту в родині є:

 – безоцінювальне ставлення до кожного члена 
родини, промовляємо лише свої почуття щодо ситуа-
ції, яка відбувається і таким чином можна сказати лю-
дині все, навіть щось досить неприємне;

 – обговорення з дитиною власних почуттів, пере-
живань, що надасть можливість глибше пізнати один 

одного, стати ближче і зрозуміти, що відбувається на 
даний момент у вашому житті;

 – можливість дистанціюватися – одна із потреб 
кожної людини, яка допомагає пережити члену роди-
ни певний неприємний епізод свого життя на самоті  
і надає можливість йому розповісти про власні пере-
живання пізніше;

 – свобода слова для всіх членів родини. Вона ви-
являється в можливості кожного говорити про все, що 
він думає, відчуває з приводу того, що бачить і чує в 
сім’ї та за її межами.

Таким чином, сваритися чи проявляти доброзич-
ливість, перебивати чи перестати говорити самому, 
поводити себе авторитарно чи демократично, сміяти-
ся над людиною чи сміятися разом з нею, звинувачу-
вати чи брати провину на себе, переконливо повчати 
чи просити поради, активно ігнорувати чи бути актив-
но уважним до дитини. Від нашого вибору залежить 
психологічний комфорт в родині, здоров’я кожного з 
її членів, а також ступінь задоволення один одним та 
рівень щастя такої родини. 

Сім’я, виховання обдарованих дітей неможливі 
без взаєморозуміння і теплих відносин. Це ті речі, 
яких у житті дуже часто не вистачає. Мудрість та 
культура емоційних відносин, любов і дружба між 
членами родини, спільні ідеали, сімейні цінності, ін-
тереси, духовний розвиток, адекватні матеріальні по-
треби – це грані психологічного комфорту сім’ї.  
Психологічний комфорт є каталізатором емоційних 
відчуттів членів родини, які проживають разом,  
і наскільки комфортно вони почуваються у сім’ї.
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